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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats i diputades.

Punt únic. Debat i votació sobre la validació o
derogació del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual
s’establ ei xen mesures urgents en matèri a de
contractació, convenis, concerts educatius i subvencions,
servei s soci al s, medi  ambient, procedi ments
administratius i  pressuposts per fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19.

Començam la segona Diputació Permanent d’avui que té un
únic punt i és el debat i votació sobre validació o derogació
del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen
mesures urgents en matèria de contractació, convenis,
concerts educatius i subvencions, serveis socials , medi
ambient, procediments administratius i pressupostos per fer
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 

Els he de recordar que, per acord de la Junta de Portaveus,
de dia 1 d’abril, el debat consistirà en una intervenció d’un
membre del Govern de quinze minuts, intervencions a favor i
en contra durant deu minuts i rèpliques i contrarèpliques
durant cinc minuts.

Començam amb la intervenció per part d’un membre del
Govern per a l’exposició de les raons per les quals el decret
llei ha estat promulgat, té la paraula la consellera d’Hisenda,
la Sra. Sánchez.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Vull començar la meva intervenció amb un
reconeixement de la feina que heu fet tots per poder fer
aquesta sessió de la Diputació Permanent i especialment al
personal del Parlament que avui presta serveis essencials que
fan possible aquesta sessió. Moltíssimes gràcies.

Compareixem avui a la seu del Parlament de les Illes
Balears, per presentar el decret llei aprovat pel Govern de les
Illes Balears el passat 20 de març del 2020. Com vostès
saben, un decret llei és un instrument jurídic per afrontar
situacions de necessitat extraordinària i urgent, com les que
vivim. La magnitud i les greus conseqüències de la pandèmia
ocasionada pel COVID-19 s’ha estès a tota la societat, a les
nostres illes, a Espanya i al món, tots, sense excepció, d’una
manera o d’una altra patim els efectes d’aquesta crisi sanitària
pel seu impacte social i econòmic. Vull manifestar el
compromís del Govern des del primer moment de fer feina
perquè ningú no es quedi enrere. 

I és que, paral·lelament a les accions de protecció de salut
pública, són imprescindibles altres mesures a tots els nivells
per reduir l’impacte de la pandèmia a l’economia, a l’activitat
productiva, als serveis públics i de manera especial al dret dels
treballadors dels sectors socials més desprotegits. 

Per aquest motiu, e l Govern, a l’empara de l’Estatut
d’Autonomia, ha aprovat el Decret Llei 4/2020, de 20 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació,
convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials,
medi ambient, procediments administratius i pressuposts per
fer front a l’impacte social i econòmic del COVID-19.

Una situació extraordinària com la que vivim ens obliga a
adaptar-nos de la manera més immediata i efectiva possible,
i això és el que fem amb aquest decret llei i amb altres
normatives que impulsam. És fonamental que l’administració
s’adapti a les necessitats que exigeix la resposta a la crisi i
aquest és l’objectiu principal d’aquest decret: agilitar i
facilitar les mesures necessàries per contractar de manera
més ràpida, per exemple les compres de material sanitari que
el GOIB du a terme aquests dies; garantir l’ocupació de les
empreses contractistes de la comunitat autònoma, ja que és
vital mantenir el màxim possible de llocs de feina, juntament
amb les mesures laborals i econòmiques adoptades en aquest
sentit; i reforçar els serveis públics i garantir el manteniment
dels concerts  socials i educatius, entre d’altres mesures
urgents. És a dir, treballar perquè ningú no es quedi enrere i
per fer tot el necessari a nivell intern perquè l’administració
doni resposta urgent a aquesta crisi. 

Abans, però, de passar a detallar el contingut d’aquest
decret llei, vull agrair tota la feina que s’ha fet, no només des
de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors sinó també
des de la resta d’àrees del Govern. Aquest decret llei s’ha
elaborat i treballat de manera conjunta amb la participació de
les Conselleries d’Afers Socials i Esports; Medi Ambient i
Territori i Educació, Universitat i Recerca per millorar i
ampliar el contingut i l’abast i fer més completa aquesta
norma.

En resum, les principals mesures són les següents. En
primer lloc, en matèria de contractació pública i de protecció
de l’ocupació el GOIB garanteix el manteniment del salaris i
els contractes del personal d’empreses contractistes que
presten serveis i subministraments a l’administració de la
comunitat autònoma i de les entitats  del sector públic
autonòmic. 

A més, estenem aquesta cobertura als concerts socials. A
l’àmbit dels serveis socials se simplifiquen els tràmits per
accedir a prestacions per a la renda social garantida, la renda
mínima d’inserció o ajudes d’emergència municipals, mesures
perquè ningú no quedi enrere.

Així mateix, garantim el manteniment dels concerts
educatius en tota la seva extensió perquè es pugui continuar
també des de la concertada amb l’activitat lectiva, l’atenció a
l’alumnat, malgrat aquestes condicions extraordinàries que es
deriven de l’estat d’alarma. 

Garantim l’activitat de foment de l’administració amb una
flexibilització dels procediments per evitar que la situació
actual pugui suposar una pèrdua de les ajudes concedides, i a
més agilitam i simplificam les contractacions i els
procediments administratius per atendre les necessitats
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derivades de l’emergència com són les compres de material
sanitari que es fan des del Govern.

Prenem mesures en matèria pressupostària per ordenar i
agilitar els pagaments i el finançament de totes les actuacions
i per poder tenir liquiditat davant de l’impacte de la crisi
sanitària.

Ara exposaré amb més detall les mesures. El primer bloc
és el referent als contractes públics, on trobam dues mesures
de calat: agilitar la tramitació dels contractes, com deia, de
l’administració de la comunitat autònoma i de les entitats del
sector públic, per dur a terme totes aquestes actuacions
derivades de l’estat d’alarma a les quals serà aplicable la
tramitació d’emergència. Queda així garantida una actuació
immediata de resposta front a una necessitat inajornable. A
aquestes contractacions per tramitació d’emergència sí és
necessari fer pagaments a compte, imprescindible per donar
resposta a les necessitats, com és el cas de salut; no s’aplicarà
el règim de garanties habitual sinó que se simplificarà i bastarà
que l’òrgan de contractació deixi constància motivada a
l’expedient, això sense perjudici d’haver de retre compte al
Consell de Govern en un termini d’un mes i de les actuacions
de control posterior que es puguin establir.

Segon, com deia, el Consell de Govern garanteix els
salaris i els contractes del personal de les empreses
contractistes que presten serveis i subministraments a l’àmbit
de la comunitat autònoma i als seus ens. L’objectiu és evitar
els efectes negatius sobre l’ocupació i la viabilitat empresarial
de les empreses contractistes de l’estat d’alarma, tal com
preveu en aquest sentit e l Reial Decret Llei de mesures
urgents, aprovat pel Govern de l’Estat. Aquesta és una mesura
també de protecció social i de l’ocupació, en aquest sentit els
vull informar que aquesta mesura permet protegir més de 750
empreses i més de 4.100 treballadors i treballadores per
garantir el seu lloc de feina a les Illes Balears. 

En relació amb aquesta mesura, vull recordar que els
contractes públics de serveis i subministraments se suspenen
quan es produeix una situació que impedeixi la seva prestació
i l’administració cobrirà igualment entre d’altres els costs
salarials durant el període de suspensió , les despeses de
lloguer o costs de manteniment de maquinària, instal·lacions
i equips en període de suspensió del contracte. 

El segon bloc fa referència a convenis, concerts educatius
i subvencions. En aquest sentit es garanteix el manteniment
dels concerts educatius vigents a l’entrada en vigor d’aquesta
norma i es continuaran finançant íntegrament els mòduls
relatius al personal docent i altres despeses mentre es
mantengui l’estat d’alarma.

Com deia abans, a ningú no se li escapa que és fonamental
la importància de l’educació i el manteniment del sistema
educatiu en condicions, adaptat també a aquestes
circumstàncies excepcionals derivades d’aquest estat
d’alarma.

En matèria de subvencions, és a dir, del foment de
l’activitat amb fons públics, el decret llei permet flexibilitzar
els terminis establerts i facilitar l’execució de les ajudes
concedides, i així es podran ordenar les instruccions
necessàries per evitar que la situació creada pel COVID-19
provoqui perjudicis greus als interessos i drets de les
persones subvencionades o beneficiàries derivats de la
impossibilitat de complir els terminis per a l’execució del
projecte subvencionat o d’executar-ho totalment, de tal
manera que aquestes situacions no es considerin com a un
incompliment als efectes de reintegrament o pèrdua de la
subvenció.

I finalment, s’inclou una previsió amb referència a la
tramitació o subscripció de convenis administratius a l’àmbit
de la gestió de l’emergència sanitària, per fer més àgil e l
procediment ja que no seran necessaris determinats informes
i documents prevists inicialment, i es guanyi així en rapidesa
i eficàcia per garantir una resposta imminent i conjunta de les
administracions públiques. I ho torn dir, sense perjudici del
control posterior a les actuacions de control posterior que es
puguin establir.

El bloc de serveis socials fa referència als mecanismes de
protecció de les persones més vulnerables, és a dir, aquelles
que pateixen més aquesta crisi. El decret llei amplia l’abast de
la renda mínima d’inserció, de manera que aquesta prestació
social gestionada pels consells insulars serà aplicable a les
persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a
conseqüència de l’emergència del COVID-19 i de l’estat
d’alarma. L’administració ha de donar respostes immediates,
amb temps de resposta molt reduïts per atendre les necessitats
d’aquestes persones que més pateixen, i per això, durant el
període de l’estat d’alarma, se simplifiquen una sèrie de
tràmits per accedir a prestacions socials i protegir amb major
eficàcia les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

Així, per exemple, es preveu que en el cas de la renda
social garantida, la renda mínima d’inserció o ajudes
d’emergència municipals, bastarà un informe de l’òrgan
competent en matèria de Serveis Socials. Les sol·licituds
d’inici de la renda social garantida poden ser presentades pels
treballadors socials municipals, professionals que coneixen de
primera mà les mancances dels més necessitats.

Per a l’accés a les prestacions de dependència serà
suficient el que disposi el pla individual d’atenció emès pel
treballador social. I se  suspèn l’aplicació dels programes i
plans d’inserció i reinserció social i laboral per als
beneficiaris de la renda mínima d’inserció.

A més, per tal de donar més seguretat jurídica, es regula
que els beneficiaris de les prestacions de dependència que
quedin en suspens per mor d’aquesta situació, queden exempts
de participar econòmicament del seu cost, com no podia ser
d’una altra manera. I així, queden exempts tots els usuaris dels
centres de dia o centres assistencials que es puguin veure
obligats a tancar de manera temporal a causa de la pandèmia.
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Finalment, s’han pres mesures per garantir que els
concerts socials del Govern amb les entitats del tercer sector
se segueixen abonant en situacions excepcionals com l’actual
i en futures que es puguin produir. Per tant, queda garantida la
cobertura dels concerts socials i, en aquest sentit, s’ha
introduït una posterior modificació en el Decret 6/2020,
perquè quedi més aclarida la situació de les entitats del tercer
sector que presten serveis a la comunitat autònoma.

A més de les mesures urgents per simplificar i agilitar les
contractacions, s’estableixen en matèria pressupostària, per
agilitar i ordenar el finançament, les mesures per fer front a
l’actual crisi sanitària pel COVID-19. En relació amb el
pressupost es podran aplicar els crèdits necessaris a les
corresponents accions pressupostàries per a l’execució de les
mesures previstes en el decret llei i la resta d’instruments
acordats per fer front a la crisi sanitària. Aquests crèdits
tendran la condició  d’ampliables i s’imputaran a un nou
programa pressupostari d’accions públiques relatives al
COVID-19, i s’ha de finançar amb càrrec al Fons de
Contingència, tal i com preveu la Llei de finances, o amb baixa
d’altres crèdits de pressupost.

Pel que fa als procediments administratius es prenen
mesures per simplificar-los i s’autoritza, entre d’altres
possibles mesures d’ordenació, que es deixin sense efecte les
possibles suspensions dels terminis administratius d’aquells
procediments en els casos que la suspensió o la paralització
pugui causar perjudicis greus als drets o als interessos de les
persones interessades en el procediment. I així mateix, també
es pot adoptar en aquest àmbit qualsevol mesura destinada a
evitar o pal·liar situacions de vulnerabilitat originades per
l’estat d’alarma.

Es faculta decidir motivadament la continuació o fins i tot
l’inici dels procediments referits a la crisi sanitària o
d’aquells altres que siguin indispensables per a la protecció de
l’interès general o el funcionament bàsic dels serveis. Per
tant, l’administració pren la iniciativa d’impuls d’ofici de
qualsevol procediment necessari per fer front a la pandèmia.

I finalment es preveu la interrupció dels còmputs dels
terminis dels procediments tramitats per l’Agència Tributària
de les Illes Balears, perquè el període comprès entre el 18 de
març i el 30 d’abril del 2020 no computi als efectes de durada
màxima dels procediments dels tributs sancionadors i de
revisió de procediments tributaris.

Finalment, en matèria de medi ambient també s’ha
introduït una modificació i s’ha incorporat la infecció del
COVID-19 en el Decret 136/1996, d’ordenació de la gestió
dels residus sanitaris de les Illes Balears; s’estableix que els
residus sanitaris de pacients diagnosticats o sospitosos de
patir COVID-19, procedents dels centres assistencials o de
l’activitat assistencial ambulant seran considerats residus de
risc. Això implica aplicar tot un protocol de mesures de
tractament especial de recoll i da,  s e gr e gac i ó ,
emmagatzematge, transport i eliminació d’aquests residus per
augmentar les mesures de seguretat. D’aquesta manera es
regula i s’assegura el correcte tractament, gestió i priorització

del transport de residus sanitaris originats per la infecció del
COVID-19.

I en aquest cas, també vull dir  que aquesta regulació és
fruit d’aquest Decret 4/2020 i també d’algunes modificacions
posteriors introduïdes en el 6/2020 per tal de millorar i
aclarir diversos supòsits en la gestió d’aquest tipus de residus
sanitaris relacionats amb el COVID-19.

Senyors i senyores diputades, tots som conscients que ens
enfrontam a una emergència sense precedents, una crisi que
ens posa a prova a tots i no només als governs o  als  grups
polítics, sinó a la societat en el seu conjunt, que replantejarà
les nostres prioritats i també el valor que donam a
determinades coses o  a determinades situacions. Sense
excepció, estam tots afectats, els nostres majors, els infants,
els estudiants, treballadors, les empreses i  a tots els volem
recordar que el Govern serà al costat de cada un d’ells, prenent
decisions, adoptant mesures urgents i treballant per pal·liar i
superar tots els efectes d’aquesta crisi global.

És un escenari totalment diferent del que teníem previst i
to talment diferent del que ens podíem esperar, i com a
servidors públics estam sotmesos al major grau d’exigència
per part de la ciutadania. Tota l’administració ha d’estar al
servei de l’atenció d’aquesta emergència i de pal·liar les
conseqüències socials i econòmiques.

En aquest sentit, també vull compartir aquesta
responsabilitat amb tots vostès perquè tots i totes tenim la
nostra responsabilitat en aquest moment, la realitat del
moment que vivim requereix de determinació i d’una adaptació
immediata que tots hem hagut de fer, les famílies, els poders
públics, el sector privat, per respondre a les exigències que
ens ha imposat una situació excepcional. Tots som importants
en les solucions i tots redoblam els esforços a tots els àmbits,
les administracions, els grups polítics, els agents socials; tots
responen, n’estic convençuda, de la millor manera i prenen
mesures que crec que seran en el direcció correcta.

I per aquest motiu els deman el suport i la ratificació
d’aquest Decret Llei de mesures urgents per contribuir a donar
solució a les necessitats i a pal·liar les greus conseqüències
que provoca la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara saben que començam
el torn d’intervenció dels grups parlamentaris, que hi ha un
torn a favor, un en contra i un de fixació de posicions. Per tant,
he de demanar als grups parlamentaris en quin torn volen
intervenir.

El Partit Popular?

(Se sent una veu de fons que diu: "a favor")
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VOX?

(Se sent una veu de fons que diu: "a favor")

Ciudadanos?

(Se sent una veu de fons que diu: "a favor")

El Pi? Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

MÉS per Mallorca? Sra. Tur, el Grup Mixt?

(Remor de veus)

Jo no ho sent.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, se sent?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ara sí. Li he demanat...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, bon dia, hem enviat un vot.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. CANO I JUAN:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Doncs començam, la primera intervenció
correspon al Partit Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. En nombre del
Grupo Popular quiero empezar mi intervención recordando a
las 81 personas fallecidas por coronavirus en nuestra
comunidad, mandando el pésame a todas sus familias y mucha
fuerza a todos los infectados que intentan superar esta terrible
enfermedad.

Queremos hacer una oposición constructiva, queremos
aportar en positivo para salir de esta crisis sanitaria, estamos
dispuestos desde un principio a colaborar, a ayudar, toda unión
es poca, porque una emergencia sanitaria como esta lo exige,

teniendo en cuenta, además, que no se está haciendo todo lo
que se debería ni aquí, en Baleares, ni en España, en general,
y no nos están dejando colaborar.

Una muestra de ello son los decretos ley que llegan hoy a
este parlamento y para los que se nos pide aprobación, pero
sin rechistar; se nos pide conformidad, pero desde el rodillo
de no permitir ni una sola aportación a la mitad de la cámara
por muy beneficiosa que sea para los de Baleares.

El 14 de marzo se nos pidió a todos los españoles que
estuviéramos encerrados en casa y respondimos al
confinamiento y se pidió a los sanitarios que dieran lo
máximo de sí y están respondiendo de forma admirable, sin
equipos de protección y sin tests suficientes para controlar el
contagio, nuestro reconocimiento para ellos en el Día
Mundial de la Salud.

Y se nos exigió a la oposición que fuéramos leales, que
apoyáramos a un gobierno que iba a luchar contra el virus, y lo
hicimos y fuimos leales y estuvimos donde se nos pidió ,
dando la oportunidad a un gobierno que estaba reaccionando
tarde y mal, que no fue capaz o no quiso prevenir y proteger a
su gente cuando el riesgo de contagio se acercaba, y que no
supo actuar con valentía y agilidad cuando la pandemia nos
invadió.

Dos meses descuidados que les han obligado a reaccionar
tarde, cuando la sociedad llora muchas víctimas, y mal, cuando
ya resulta imposible proveer a tiempo de suficientes guantes,
mascarillas, desinfectantes o equipos de protección.

El porcentaje de sanitarios de Baleares con coronavirus es
el más alto de España, casi un 30% de su plantilla, somos la
tercera comunidad que menos tests rápidos ha recibido esta
semana y no somos ni de las primeras comunidades en menor
porcentaje de positivos ni de fallecidos en relación a nuestra
población.

No nos hablen de población envejecida, ni de patologías
previas, no intenten desviar el foco de los errores hacia la
oposición, los representantes de los trabajadores, sindicatos
de médicos, enfermeros, celadores, personal no sanitario ,
todos han denunciado reiteradamente el retraso y la
negligencia en su actuación y todos merecen más respeto.

Han ido a remolque del Sr. Sánchez y sus errores, aunque
ahora intenten desmarcarse de él para que no les salpique la
culpa, sin liderazgo, sin iniciativa, sin valentía, sin decidirse a
cerrar o no los colegios hasta que les han obligado, cerrando
por partes los bares y tiendas, los puertos, ante la llegada de
miles de turistas infectados que seguían viniendo de países
con riesgo, y luego improvisando con los autónomos, con los
empleados públicos esenciales o sin dar respuesta rápida a los
ERTE. Sin saber proteger a los ancianos que están en
residencias, que evidentemente no han viajado ni a Wuhan, ni
a Italia ni al 8M, los han infectado desde fuera porque no los
han cuidado desde dentro.
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No basta con pedir disculpas, como han hecho esta
semana, no basta con dar condolencias ahora, Sra. Armengol,
cuando ya tiene 81 fallecidos, tendrían que haber actuado a
tiempo, haber previsto lo que se nos venía encima y la
magnitud de los contagios hubiera sido menor, teniendo en
cuenta que somos un territorio insular, lo que hubiera ayudado
a frenar el virus. Si no han sabido estar a la altura de las
circunstancias, señores de la izquierda, por lo menos estén a
la altura del caos que nos han ocasionado.

El decreto ley que presentan ahora, fechado el 20 de
marzo, es una continuación del Plan de medidas excepcionales
que aprobaron una semana antes, el 13 de marzo, pero con una
diferencia importante, en el plan aseguraban, leo literalmente,
que “Baleares proporciona una respuesta rápida y eficiente a
las situaciones de sospecha de contagio y estos contagios se
producen a un ritmo bajo”. Pero luego, en este decreto ley de
una semana después, aseguran, y leo también literalmente, que
“la respuesta que están dando los sistemas de salud no es por
ahora suficiente”. Una semana abismal para pasar de ser
rápidos y eficientes a reconocer que su respuesta no había
sido suficiente.

Todo ello con el agravante de que en el plan inicial se
basan ustedes en la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud de hacía dos meses, el 30 de enero,
cuando se declaró el brote del COVID como una emergencia
para la salud pública, y se instaba a los países, leo también
literalmente, a “estar preparados para contener la enfermedad,
a adoptar medidas firmes para detectarla de forma precoz, a
aislar los casos, a hacer seguimiento de los contactos y a
promover medidas de distanciamiento social”. Mucho tiempo
perdido para una urgencia sanitaria que no se puede recuperar
ni con uno ni con tres decretos ley.

En este decreto ley hay, en primer lugar, un objetivo claro
de enmendar errores e improvisaciones, incluyendo medidas
que se debían haber adoptado hace tiempo, como la
simplificación de trámites administrativos y la tramitación de
emergencia de los contratos públicos. Lo aprobaron primero
por un simple acuerdo del Consell de Govern, junto a la
suspensión de los principios básicos de contratación,
publicidad, transparencia, acuerdo que ahora se enmienda por
este decreto ley que, a su vez, además, ha sido enmendado por
otro decreto ley posterior pendiente de convalidación y que
tendrá que llegar también a esta cámara.

¿Esta es la gestión de un buen gobierno, decretos que
corrigen diariamente con nuevos decretos? Una contratación
de emergencia que, además, debía ceñirse a los expedientes
afectados por el virus, concretarlo, especificarlo, sin saltarse
el artículo 119 de la Ley de contratos del sector público,
sobre tramitaciones de urgencia para otros supuestos que no
son de emergencia y que continúan tramitándose en la
administración. Toda una muestra de inseguridad jurídica,
porque no están delimitando en este decreto  los sectores
afectados.

También nos genera dudas la interrupción del cómputo de
plazos tributarios o sancionadores, aplicados con efectos

retroactivos, por cuanto puede causar indefensión y atenta a
los principios básicos de derecho, referentes a la
retroactividad de disposiciones sancionadoras. ¿Qué pasa con
los plazos ya cumplimentados por sujetos pasivos antes de que
hayan finalizado los mismos? Es, sin duda, otra muestra más
de su improvisación y falta de organización.

También el reconocimiento de residuos de riesgo para los
residuos sanitarios del coronavirus, una medida que llega
tarde, ¿qué protección ha habido, por tanto, a los residuos
sanitarios durante estos tres meses si se declaran ahora de
riesgo? ¿Por qué han esperado tanto, en qué estaba pensando
la consellera Gómez? Otro gran error que exige repasar
protocolos y sus responsables.

En cuanto a las medidas sociales para aplicar la renta
mínima de inserción a las personas en situación de
vulnerabilidad como consecuencia de la emergencia sanitaria,
nos parece una previsión acertada. Pero para ser exhaustivos
como merece la gravedad, les quiero recordar la situación
actual de los Servicios Sociales. Los datos publicados en
marzo muestran que la lista de espera para la atención de la
dependencia creció en Baleares, en 2019, un 3,3%, y el
tiempo medio de resolución de expedientes estaba en 300
días, cuando el plazo máximo debía ser de 180 días, según el
Observatorio de la Dependencia.

También les recuerdo que el 81% de la cartera de servicios
de dependencia en Baleares se basa en teleasistencia, mientras
la ayuda a domicilio es apenas de un 3%. Por tanto, empiecen
por reducir la lista de espera e incrementar el servicio de
ayuda a domicilio, sino sus medidas serán solamente humo.

Finalmente, un último apartado de autorización a la
consellera de Hacienda para que habilite los créditos que
necesite, sin fiscalización, sin autorizaciones, sin límites.
Gaste lo que necesite, Sra. Sánchez, en atención social y
económica, ya que no han gastado en prevención y en
protección cuando tocaba, pero lo haga con controles, a
posteriori aunque sea, con seguridad jurídica, dejando
intervenir y controlar a la oposición, porque aún tenemos
muchos en la memoria la gestión que hicieron ustedes de la
crisis de 2008, la Sra. Armengol y el Sr. Manera, esperemos
que le recuerden a usted también ahora lo que no se debe,
como hicieron sus anteriores gobiernos de progreso.

En conclusión, este decreto es un batiburrillo confuso de
medidas administrativas para tapar errores y retrasos en la
gestión sanitaria. Echamos de menos un decreto de ley
urgente de salud pública que no ha venido aquí hoy, e l que
debería haber sido el primer hace tiempo, para contratar más
personal sanitario, para hacer acopio de material, de pruebas
rápidas para todos, para vigilar las altas hospitalarias, esas que
no están vigilando de enfermos que van a su casa a continuar
el tratamiento; ¿no deberían ser previas a todo esto? Porque
aquí no están.

Nos piden un sí, pero no dan a cambio la posibilidad de
aportar nada, no quieren enmiendas, no quieren críticas, no
quieren propuestas, solo sus decretos ley confusos y
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absolutos. Pero aún así, Sra. Sánchez, le vamos a dar nuestros
votos, porque tenemos que estar unidos, sí, porque tenemos
que ser fuertes y leales, sí, pero sepa que nuestra lealtad es
para la ciudadanía, para estos que aplauden cada día a los
sanitarios y que les exigen a ustedes explicaciones, los
políticos, que han tenido en sus manos las decisiones paradas
durante meses.

Todos ellos, la gente de la calle merecía mucho más, y no
duden que por ellos también vamos a exigirles esa
responsabilidad. No se escondan ustedes cuando esto pase,
porque les exigiremos respuestas, hay muchos porqués que no
van a silenciar desviando la atención con una puesta en escena,
una rueda de prensa o un titular, no intenten dar carpetazo a su
responsabilidad política con medidas económicas, educativas,
sociales, porque no basta.

Vamos a exigirles responsabilidad, vamos a pedirles
respuestas y vamos a ser tan contundentes como hemos sido
leales, por dignidad y por justicia, la misma que no han tenido
tantos y tantos afectados por el virus de la negligencia y de la
temeridad, no les quepa la menor duda que desde el Partido
Popular estaremos también aquí para darles voz.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente. Estamos de acuerdo en que el
mundo está padeciendo una crisis sanitaria con la aparición del
COVID-19 que va a convertirse irremediablemente en una
crisis económica con efectos de especial gravedad y
profundidad en el conjunto del estado y también, muy
especialmente, en Baleares. Las actuaciones que llevemos a
cabo hoy serán determinantes para frenar en mayor o en
menor medida las consecuencias negativas sobre el bienestar
y la felicidad de las personas.

El gobierno de este país ha tomado medidas radicales para
hacer frente a lo que ahora mismo es más importante, la
contención de la pandemia, la erradicación del virus, que
permita que la población esté protegida y sana. Los esfuerzos
que se están haciendo por parte del Gobierno son inmensos,
para garantizar el bienestar de la ciudadanía y evitar la
saturación de los servicios públicos de salud. Estas medidas
han sido aplaudidas por la Organización Mundial de la Salud,
en todo caso son medidas extraordinarias para circunstancias
excepcionales y temporales y, además, necesarias, que
suponen un gran esfuerzo para la gente, sacrificio y
muchísimo compromiso.

En estos momentos es importante poner de relieve que los
gobiernos, tanto estatal como autonómicos, tenemos una

función esencial por encima de ninguna otra, proteger,
proteger, proteger a nuestra gente, todo interés partidista y
electoral que nos separe, que nos provoque división o que
ponga en cuestión la legalidad o la igualdad de derechos de
todos los seres humanos que habitan en este estado, y
cualquier otro acto que no sea el de permanecer unidos y
unidas responsablemente al lado del Gobierno, y, además,
contribuir a una información veraz y oportuna, es ruin,
antidemocrático y escandalosamente antipatriótico.

Se constata que las medidas estatales y las que hoy se
aprueban en este parlamento, que la protección a las personas
y, especialmente, a las personas más vulnerables, es
indiscutible y absolutamente prioritario a día de hoy, y así
debe seguir siendo. Y para esto estamos aquí, para controlar
que se siguen poniendo todos los esfuerzos sin vacilación
alguna en la parte más desprotegida de esta sociedad, personas
dependientes, personas que han perdido su trabajo, personas
que no tendrán ingresos esta temporada, personas en situación
de riesgo de exclusión o en exclusión social, en nuestros
niños y en nuestras niñas, en nuestros mayores, en las mujeres
víctimas de violencia machista. En estos momentos la
administración debe adaptarse con rapidez y eficacia a las
situaciones tan complejas y sobrevenidas que nos acontecen,
por eso la agilización de los trámites y procedimientos
administrativos que permitan una contratación más rápida, la
adquisición de materiales sanitarios con mayor rapidez son
una buena noticia, no solo sobre la gestión del Govern, sino
también por las situaciones complicadas que podrán aliviarse
y beneficiarse de estas medidas.

En este decreto se garantiza el salario y la continuidad de
los contratos al personal de la administración pública y sus
entes, por tanto, garantizando también la viabilidad
empresarial. La contratación de emergencia, relajando los
trámites para hacer frente de manera rápida y eficaz a
cualquier situación de índole social o sanitaria que haya que
hacer frente; el mantenimiento de los conciertos educativos
y la financiación íntegra de los módulos del personal docente,
medidas que cuidan de nuestro sistema educativo público y del
profesorado; se propone la flexibilización en las condiciones
para presentar la renta social garantizada, la renta mínima de
inserción para las personas en especial situación de
vulnerabilidad; la ampliación de garantías para que la gente no
pierda su derecho a ser subvencionada por su proyecto o
actividad; se afronta la gestión de residuos y su transporte en
las máximas condiciones de seguridad. Medidas que están en
el camino correcto de la comprensión, la empatía, el respeto
al medio ambiente y el cuidado de quienes ahora más nos
necesitan.

Las previsiones en Baleares no son buenas, el impacto que
va a tener en nuestras tierras la falta de turismo no puede
asegurarse completamente, pero sí que lo podemos preveer y,
en función de ello, adelantarnos a cuidar de tantas y tantas
familias que su trabajo depende de esta temporada para vivir.
El Govern en esta comunidad debe tener la sensibilidad que en
estos momentos la situación nos exige, y mientras Unidas
Podemos forme parte de este pacto les garantizo que así va a
ser.
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Durante la anterior crisis económica, conocida por todas
y por todas como la crisis del 2008 no se hizo bien por
ninguno de los gobiernos que estuvo al frente de este estado,
pero es que la derecha consiguió el cuestionable mérito  de
situar a España entre los países europeos con mayor pobreza
y desigualdad. A pensar de los esfuerzos que hemos hecho los
posteriores gobiernos del cambio en los últimos años, todavía
hay una parte importante de la población que vive al día, sin
poder ahorrar y con dificultades para llegar a fin de mes, eso
no puede volver a repetirse.

Es importante, y no permitiremos otra cosa más que
adoptar medidas que garanticen que aquellas personas que se
encuentran en una situación de especial vulnerabilidad no
tengan que volver a escoger entre pagar el alquiler o comer, y
lo afirmo aquí con toda rotundidad y disposición de ayuda al
Govern a que estas medidas salgan adelante.

Es el momento de recuperar la confianza de esta crisis y
amplificarse el debate social, cuestionar definitivamente el
modelo productivo que venimos señalando como
peligrosamente enfocado al turismo, casi en exclusividad.
También va a llegar un momento de repensar el modelo
económico y ofrecer desde el consenso un ejemplo de
responsabilidad política que a todos y a todas nos
enorgullezca, un nuevo pacto social con nuestra gente, uno que
ponga a las personas, su bienestar y su felicidad y el futuro de
estas islas en el centro.

Se va a necesitar solidaridad y cooperación frente a la
competitividad y los valores individualistas que ahora, en el
confinamiento, parecen tan lejanos. En eso la gente de este
país está dando un ejemplo inabarcable de responsabilidad
colectiva, solidaridad, empatía y fuerza, si alguien tenía alguna
duda de que quienes habitamos este país y estas islas no
éramos capaces de algo, por muy grande que fuera la hazaña,
desde luego ahora ya no piensa lo mismo. Estamos superando
una crisis sin precedentes en la historia reciente y lo estamos
haciendo en conjunto, cuidándonos, queriéndonos por encima
de ideales y de clases sociales, la clase política en su conjunto
deberíamos aprender esta lección tan importante de
humanidad, decencia y comunidad de la España del
confinamiento, pero la España auténtica, la de los pisos sin
balcones.

Una poeta de Montevideo, Cristina Peri, continuó los
últimos versos de Antonio Machado en un poema que ahora
resuena a esperanza: “Estos días azules y este  sol de la
infancia acarician mi memoria como el vuelo de una mariposa
que en lontananza dice que no todo está perdido todavía.”

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Correspon ara al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, presidente, buenos días a todos. Consellera, desde
Ciudadanos nuestras primeras palabras son de nuevo para
apelar a la unidad y a la colaboración, y Ciudadanos ha
demostrado desde el primer momento, una vez más, su talante
moderado, colaborativo, de unidad y propositivo, por eso, para
este decreto ley, cero recriminaciones gratuitas, solo
exigencias en su ejecución, no estamos aquí para hacer
politiqueo.

Nos encontramos en una situación de enorme
excepcionalidad y hemos indicado que urge un plan de choque
con medidas contundentes para ayudar a familias, PIME y a
nuestros autónomos. Hemos dado nuestro apoyo al Govern
para tomar medidas y acciones urgentes y hoy vamos a votar
favorablemente a este decreto ley, en aras de ese consenso y
colaboración brindada y dada la situación de excepcionalidad.
Como decía al principio, no es hora de hacer política, es
tiempo de propuestas y de soluciones.

Esta crisis es dura, y aún no ha acabado, pero no hay que
olvidar que el postCOVID-19 será, seguramente, un reto aún
mayor, por eso, desde Ciudadanos hemos querido también
presentar medidas económicas complementarias para paliar
los efectos del coronavirus.

Para el planteamiento del Decreto Ley 4/2020, nos parece
plenamente adecuada la figura jurídica del decreto ley, dada la
urgencia de tomar medidas ante la alarma sanitaria y dada la
excepcionalidad y las graves consecuencias de la pandemia, y
estamos de acuerdo en que el Consell de Govern debe tomar
medidas que reduzcan el impacto negativo en la economía y
los sectores vulnerables.

Respecto a los artículos referentes a la contratación
pública, aprobamos el hecho de que, en el caso de los
contratos de necesidades de protección y otras medidas
adoptadas por el Consell de Govern, les sea de aplicación la
tramitación de emergencia contemplada en el artículo 120 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, si bien exigimos que al
menos el órgano de contratación cumpla con el procedimiento
estipulado y, en el caso de pagos a cuenta para la contratación,
se cumpla también con el informe del órgano de contratación
y quede así constancia en el expediente.

Respecto a las medidas en materia de convenios, no
podemos más que estar de acuerdo que se garanticen los
conciertos educativos, los módulos económicos para financiar
los salarios del personal docente durante el estado de alarma.

Respecto a las subvenciones, entendemos la prerrogativa
que se incluye en este decreto ley para que los proyectos
subvencionados que no puedan ejecutarse por el estado de
alarma no pierdan la subvención concedida, pero ello siempre
que se cumpla con lo requerido; esto es que el órgano
concedente de la subvención incluya una valoración y una
justificación de cada caso. Además, hay que verificar siempre
si los programas o los proyectos subvencionados, al ver
alterados sus plazos, siguen siendo viables y si lo continuarán
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siendo tras el final de la crisis, por ejemplo, los proyectos de
cooperación al desarrollo.

En relación con las medidas en materia de servicios
sociales, el punto, digamos, más critico es el hecho de que se
está facultando a funcionarios para presentar peticiones a
nombre de peticionarios. También se retira el requerimiento
de informes previos que en realidad constituyen una seguridad
jurídica sobre todo el proceso. Sin poner un segundo en duda
la profesionalidad de estos funcionarios, -atención-, nos
gustaría preguntar al Govern si ha pensado en que se usen los
mismos criterios objetivos para todos los peticionarios, no se
puede dejar todo el peso y la responsabilidad de este proceso
solamente sobre los funcionarios y habría que prever algunos
procedimientos homogéneos que ayuden a garantizar y a
proteger al funcionario que está llevando a cabo estas
medidas. Exigimos, pedimos que se elaboren protocolos
homogeneizados, en consecuencia, para proteger a estos
funcionarios.

Referente a la suspensión de los plazos administrativos, no
vamos tampoco a poner pegas, va en beneficio de la ciudadanía
que lo está pasando mal y que afronta unos meses venideros
muy inciertos, sin embargo, siempre debe hacerse con las
garantías máximas y para ello deberá realizarse mediante
resoluciones motivadas para, si procede, futuras
verificaciones y controles.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara correspon, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, al Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a totes i a tots,
senyors diputats i diputades. Em sum a aquest memorial que
ha tengut la Sra. Riera per a totes aquelles persones que han
patit les conseqüències més greus d’aquesta crisi, que són els
que han partit i, a més, a to ts aquells fins i tot que, i
especialment persones majors que són dins ca seva, que
passen molta pena, crec que es mereixen el nostre més gran
reconeixement, a part, diríem, evidentment, de to ta aquella
gent que du realment el pes d’aquesta crisi sobre les esquenes,
i podem parlar de sanitaris , de tota la gent que procura
alimentació, bé, etc., però especialment als que han partit,
perquè d’això és tracta, és una crisi i d’aquesta crisi el primer
de tot és que n’hem de sortir, n’hem de sortir vius, i crec que
això és important, i després ja ho veurem.

Precisament, quan Leonardo Boff, que és un filòsof i un
teòleg també, i parlava de crisi, i especialment, essent fidel a
l’etimologia grega de la paraula crisi, deia que “si comprenem
que la crisi és el nínxol generós en què es prepara un demà
millor, la penombra que precedeix la sortida del sol, i sabem
actuar amb fermesa acceptant el desafiament i esperant contra
tota esperança, llavors tendrem l’oportunitat de madurar i fer
un sal cap a un horitzó més ric en vida humana.” I precisament

planteja la crisi, en aquest sentit etimològic, com aquesta
capacitat d’aprenentatge que hem de tenir, tot i evidentment
les dificultats, tot i evidentment també els patiments, n’hem
d’aprendre.

Precisament, tornant a l’etimologia, la paraula “crisi” és de
la mateixa arrel que la paraula “crítica”, és a dir que,
precisament, precedeix qualsevol procés que es doni de
reflexió i de deliberació. I crec que és de les crisis, de les que
hem viscut i especialment també d’aquesta, haurem après
moltes coses; crec que de la crisi de l’any 2008, sobretot el
que vàrem aprendre és que no hi per què sempre hagin de ser
els mateixos els que paguen les conseqüències i que hi ha
altres maneres de prioritzar el benestar de les persones per
sobre d’interessos que han de ser econòmics; és el que hem
dit sempre, l’economia ha d’estar al servei de les persones i
no les persones al servei de l’economia. És allò  que deia
Antonio Machado, i deia: “En España lo mejor es el pueblo,
siempre ha sido lo mismo, en los trances duros los señoritos
invocan la patria  y  la venden, el pueblo no la nombra
siquiera pero la compra con su sangre y la salva”.

I crec que d’aquesta crisi que patim a dia d’avui hem
d’aprendre una cosa molt important i una lliçó molt important,
que és que retallar en sanitat mata, retallar en sanitat mata, i
que no invertir en sanitat pública vol dir fomentar la sanitat
privada, i que, per tant, el que hem d’aprendre és que la sanitat
pública i universal és un dret lluny de les grapes dels
interessos econòmics.

I també haurem après que les administracions i els serveis
públics han de ser forts, precisament per poder donar resposta
a les demandes dels ciutadans i ciutadanes. I haurem après i,
sobretot, haurem comprovat que la cosa pública, la cosa
comuna, es gestiona molt millor i d’una manera molt més
eficient i eficaç des de la proximitat. I ho dic precisament
perquè el decret llei del qual parlam ara, el que ratificarem
d’aquí a una estona, és aquell que ha permès al Govern fer
compres de material sanitari per un import de més de 20
milions d’euros. Amb una paraula, que si haguéssim hagut
d’esperar el material que ens havia d’enviar l’Estat espanyol
haguéssim pogut esperar d’asseguts, i han estat, una vegada
més, les comunitats autònomes, i la nostra, en particular, les
que han cercat solucions per altres vies. I les han trobades,
vaja si les han trobades, i tant que sí!

Precisament això a un moment, en unes circumstàncies on
es qüestiona el paper que tenen les comunitats autònomes, i
especialment dins un context i dins un moment on es pretén
una recentralització de l’estat i especialment de les seves
competències, i en això ja no parl de futur, parl de present, la
famosa llei Montoro va ser l’inici d’aquest procés de la
recentralització, i que fins i to t alguns partits proposen la
supressió de les comunitats autònomes, tot i que sigui contrari
a la sacrosanta Constitució Espanyola.

La veritat és aquesta, que ho hem tocat amb les mans, la
gestió centralitzada no funciona, no funciona. I si no ha
funcionat la gestió sanitària, hem de ser realistes i podem
preveure que tampoc no funcionarà la gestió econòmica,
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precisament perquè la realitat és molt diversa, per tant, qui ha
de donar solucions precisament són les entitats que són més
properes, i no parl just de comunitats autònomes, també parl
de consells i també parl d’ajuntaments. 

Per tant, si l’Estat vol ser útil que es dediqui a donar eines
i sobretot a escoltar les comunitats autònomes. Si ens hagués
escoltat abans a l’hora de tancar ports i aeroports per ventura
les coses ens haurien anat d’una altra manera. Precisament, la
nostra presidenta des d’aquí reclamava que es tancassin ports
i aeroports, mentre la presidenta de la Comunitat de Madrid
deia que ni jarta de vino no s’atreviria a tancar Madrid. Però
bé, són qüestions que ja serem a temps de parlar-ne i de
poder-les avaluar. 

El decret inclou altres aspectes importants que volen donar
resposta a la situació actual i sobretot vull destacar la
cobertura de concerts en matèria de serveis socials i sobretot 
l’agilitació en les prestacions socials, tant la renda mínima
d’inserció com la renda universal garantida. Quan es va fer
públic, precisament un periodista d’un mitjà prou reconegut,
piulava a Twitter la notícia amb un comentari, que deia que el
Govern donarà..., “el Govern dará una ayuda de 560 euros
a prostitutas, mujeres de la limpieza sin contrato e incluso
a los narcos de Son Banya”. Crec que no podria ser més gorà
i més barroer. Segurament hi ha gent, i precisament he citat
aquest escrit, perquè hi ha més gent, més de la que ens
pensam, que, fins i tot potser dins aquesta mateixa cambra, que
opinen com ell. 

Idò sí, a les prostitutes, a les que posen en perill la seva
vida i segueixen exercint la prostitució o a aquelles que no ho
fan i les han tretes d’habitacions llogades perquè ja no poden
pagar el lloguer, i a les dones de fer net, sí, les que feien feina
en A o també les que feien feina en B, o als picapedrers o als
taxistes o a administratives o a hostesses o a ferrers o a
enginyers i un llarg etc., centenars de persones que fins i tot
algunes d’elles ja comencen a trepitjar els diferents menjadors
socials que hi ha a les nostres ciutats que han vist augmentar
considerablement el nombre d’usuaris que hi van cada dia.

I segurament molts d’ells i en molts de casos gent que mai
en la seva vida no havien trepitjat els serveis socials. I per què?
Perquè és un dret. No de bades va ser aquest govern que va
aprovar una renda universal garantida, precisament com a un
dret universal, i si el sol surt per a tothom cada dia, tothom ha
de tenir dret a viure. I com deia al principi, vàrem aprendre que
la crisi no sempre l’han de pagar les mateixes persones.

I per acabar, deixin-m’ho dir o rebentaré, que això no és
una guerra, això és una pandèmia; que nosaltres no som
soldats, som ciutadans i som ciutadanes; que no es tracta
d’obeir, que es tracta de ser responsables, i que la pàtria, la
que pregonaven els señoritos d’Antonio Machado que abans
he citat, no té res a veure amb tot això. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon al Grup
Parlamentari VOX, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Permítanme antes que todo que
me una a las condolencias que han expresado los que me han
antecedido en esta tribuna, tanto a los 84 ciudadanos de
nuestras islas que han fallecido víctimas de esta cruel
pandemia, como a los casi 14.000 muertos que llevamos ya en
toda España.

¿Lealtad? Lealtad es votar a favor de estas medidas, que es
lo que va a hacer VOX, pero no es callar todas las críticas,
porque nuestra lealtad primera no es con este gobierno, es con
el pueblo español. Decir la verdad ni es ruin ni es
antipatriótico, lo que da vergüenza es envolverse en la bandera
para intentar acallar la crítica a una pésima gestión. La realidad
es que tenemos el record de muertos en el mundo por número
de habitantes; la realidad es que batimos récords todos los días
de personal sanitario infectado, y eso es la verdad, son datos
objetivos y tenemos que poder decirlos en esta tribuna, en las
redes sociales, en los medios de comunicación y en todas
partes, porque la libertad de expresión y el derecho de la
oposición a controlar la labor del Gobierno no ha muerto,
aunque algunos, algunos, están aprovechando esta pandemia
para intentar un cambio de régimen y destruir nuestra
democracia.

Han hablado aquí del desastre que ha supuesto la
centralización y que se ha demostrado que las comunidades
autónomas gestionan mejor con más proximidad que el Estado
central. Y tengo que decir que, desde nuestro punto de vista,
la gestión de la presidenta ha sido mejor que la de su
homólogo a nivel nacional, pero tampoco hay que sacar mucho
pecho porque para hacerlo mejor que el Sr. Sánchez no
importa hacerlo muy bien. Porque este fin de semana tuvimos
ocasión de ver un publireportaje sobre nuestra presidenta en
un medio de comunicación local, dirigiendo esta crisis como
si fuera Eisenhower dirigiendo el desembarco de Normandía,
que me da vergüenza ajena, porque por desgracia son ustedes
los que participan del Gobierno los que están intentando sacar
pecho de su gestión.

Decía el otro día el ministro Marlaska que no tienen nada
de que arrepentirse, ¿cómo se puede tener el record mundial
de muertos y decir que no hay nada de lo que arrepentirse? Un
poco de humildad. La unidad que nos piden a nosotros también
tiene que ser la humildad que les pedimos nosotros a ustedes.
Claro que se han equivocado, en muchas cosas, pues
reconózcanlo, si es que no pasa nada, si es que no venimos a
hacer sangre, pero lo que no puede ser es que tengamos que
soportar que saquen ustedes pecho de su maravillosa gestión.
No lo ha sido, por desgracia no lo ha sido, hay 14.000
personas que saben que no lo ha sido porque están muertas. 

Por supuesto que votaremos a favor de la convalidación de
este decreto, que lleva medidas necesarias, pero insuficientes,
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y ustedes lo saben. Lleva medidas docentes, hay que hacer un
esfuerzo aún superior, existe, por desgracia, en nuestra
comunidad una brecha tecnológica, hay muchos alumnos,
especialmente en la escuela pública, que no cuentan con los
medios telemáticos necesarios para poder seguir todas esas
clases on line, etc., hay que hacer un esfuerzo, hay que dotar
a todos los estudiantes de los medios necesarios, no ha de
haber ningún tipo de desigualdad en el acceso a la educación,
y no puede ser que haya alumnos privilegiados frente a otros
que, por no tener esos medios, no están pudiendo seguir su
formación académica. Entonces, nosotros le emplazamos, Sra.
Consellera, a que hagan ustedes todos los esfuerzos para
eliminar esa brecha tecnológica que existe con parte del
alumnado de esta comunidad autónoma. 

De la misma manera les solicitamos, con todo lo que tiene
que ver con el tema de las subvenciones, que hay que detener
las subvenciones a todo aquello que no es necesario. Por
supuesto que hay que seguir ayudando y subvencionando a
aquellas entidades que ahora se han demostrado más
necesarias que nunca, pero hemos de dejar de derrochar
dinero en ciertas cosas porque vamos a necesitar hasta el
último céntimo de euro. Y hay ayudas que hemos conocido
estos días que no son de recibo, que el consell insular diera
50.000 euros para la promoción de la lengua en estos
momentos, creo que no es de recibo, creo que todas esas
cosas se han de aparcar. Se lo dije en la primera Diputación
Permanente, las agendas políticas de muchos de nosotros van
a tener que quedar apartadas, y hay que establecer prioridades
y las prioridades son ayudas sociales y medios para nuestros
sanitarios. 

Luego tenemos la necesidad, por supuesto, de dotar de
medios a nuestro personal sanitario, como decía, pero no sólo
a nuestro personal sanitario, porque oí creo que fueron unas
declaraciones ayer del Sr. Javier Arranz, portavoz del Comité
de Gestión de Enfermedades Infecciosas, diciendo, en contra
de lo que acaba de decir la Organización Mundial de la Salud,
que él no es partidario del uso de mascarillas y de otros
medios de protección personal para toda la población. Y en
esto me empieza a recordar al doctor Simón, cuya única
contribución a esta crisis ha sido que algunos hemos hecho
exactamente lo contrario de lo que él decía, él decía que no
había que usar mascarillas, nos poníamos mascarillas; que no
había que ir a comprar con guantes, nos poníamos guantes.
Porque el doctor Simón, que se supone un experto científico,
nos está empezando a llegar a la conclusión de que en esta
crisis la ciencia es el opio del pueblo, porque es que no ha
hecho más que rectificar una y otra vez y siempre para
contradecir lo que había dicho en días anteriores.

Por supuesto, ya le digo, que vamos a respaldar este
decreto, pero es que hace falta mucho más, sé que hay otros
que vendrán después, pero es que hay que hacer mucho más
trabajo y especialmente en estos momentos su conselleria,
porque su conselleria va ser en el futuro de estas islas
fundamental. La Conselleria de Hacienda va a tener que hacer
un esfuerzo extraordinario para empezar a buscar los fondos
necesarios para hacer frente a todo lo que nos va a venir
encima y por eso le pido, le ruego, le solicito, empiece ya

usted un estudio de cómo hay que modificar los presupuestos
vigentes. Hay que recortar, hemos de dejar de gastar, hemos
de hacer un esfuerzo de austeridad porque vamos a necesitar
el dinero para ayudar a nuestra gente, a nuestra pequeña y
mediana empresa, a los autónomos, a todas esas personas que
se van a quedar sin trabajo. 

El dinero, usted lo sabe perfectamente, no sale de debajo
de las piedras, y la única manera que tenemos de conseguirlo
es o ahorrando o adeudándonos y como la deuda también va a
tener un margen limitado no vamos a poder endeudarnos hasta
el infinito. Entonces, haga usted una labor de responsabilidad,
empiece a coger los presupuestos y saque usted la tijera
porque no hay que escatimar en aquello que es necesario; no
podemos permitirnos que el 30% de los infectados de esta
comunidad sea el personal sanitario; no podemos permitirnos
que a día de hoy sigamos con personas que no tienen las
medidas de protección sanitaria. Y esas medidas de
protección, en cuanto se pueda, se han de extender no sólo a
los sanitarios, se han de extender a todas las personas que a día
de hoy siguen cumpliendo con su labor y hacen que este país
siga funcionando: los farmacéuticos, las personas del personal
de limpieza de los diferentes ayuntamientos, los trabajadores
de los supermercados, los transportistas, los empleados de
banca; todas esas personas que están haciendo que este país
todos los días, todos los días siga adelante.

Porque, en contra de lo que dicen algunos, cuando salimos
a aplaudir en los balcones no sólo aplaudimos a los sanitarios
públicos: a los públicos, a los privados -como he dicho-, a los
trabajadores del supermercado, a los trabajadores de la banca,
a los farmacéuticos, a los que llevan un camión de mercancías
y son los que nos permiten seguir subsistiendo, a todas esas
personas, a todas esas personas les aplaudimos, porque pública
o privada la sanidad es sanidad y está dando el callo, y sino que
se lo pregunten a la vicepresidenta del Gobierno, que se ha
ingresado en una clínica privada, por cierto, supongo que ella
también aplaude los cuidados que está recibiendo de ese
personal sanitario, ahora que es igual que si fuera público,
porque con el decreto de alarma se han puesto  todos los
recursos del Estado, incluida la sanidad privada, a disposición
de todos los ciudadanos.

Hay que hacer un esfuerzo para seguir aumentando en
poder rebajar la presión fiscal, en tener más ayudas
disponibles, en detectar hasta la última persona de esta
comunidad que pueda tener necesidades que a día de hoy no
hemos podido atender porque la situación, por desgracia,
pasada esta pandemia no va a ser fácil para nadie. 

Y permítanme que acabe, ya que se han puesto ustedes
poéticos, recordando otro poema, el que habla de una nación
unida que sobrevivirá y que sobrevivió, el del 2 de mayo:

Oigo, patria, tu aflicción, 
y escucho el triste concierto
que forman, tocando a muerto,
la campana y el cañón;
sobre tu invicto pendón
miro flotantes crespones,
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y oigo alzarse a otras regiones
en estrofas funerarias,
de la iglesia las plegarias,
y del arte las canciones.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari El Pi, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, gràcies
a tots, sobretot i especialment al personal de la cambra que ha
fet possible avui que puguem ser aquí en aquesta sessió
plenària reduïda, en aquesta Diputació Permanent. 

Vull actualitzar les dades que avui s’acaben de conèixer pel
que fa als contagiats a la nostra comunitat autònoma, hi ha
hagut un petit repunt que són 49 casos nous, és a dir que són
un parell més que els que hi havia el dia d’ahir. Hem de dir que
aquest repunt moltes vegades correspon que els caps de
setmana, volem pensar que això és així, quan es quantifiquen
el nombre de persones afectades no són exactes, però en
qualsevol cas aquesta és la dada oficial d’avui. En total a
Balears 1.369 contagiats en total, 3 noves morts, per tant, són
84, i 537 curats. Nosaltres volem celebrar aquests 537 curats,
però volem tenir especial esment, com ha fet la Sra. Riera del
Partit Popular, com ha fet el Sr. Ensenyat de MÉS, d’aquelles
persones que han perdut la vida en una circumstància
excepcional, en una circumstància dramàtica, és vera que no
estam en guerra, estam en pandèmia, però vivim situacions que
mai no havíem ni somniat que viuríem, és a dir, persones que
moren totes soles lluny de les seves famílies, no poden donar
aquella darrera abraçada als que estimen, ni els que se’n van ni
els que queden, així que vagi des d’aquí l’homenatge d’El Pi a
aquestes persones.

Per suposat que també volem recordar l’encomiable tasca
que fa el personal sanitari, el personal de transports, tots
aquells que de qualque manera fan feina a la primera línia de
flotació d’aquest drama internacional. 

Dit això, i pel que fa a la postura que té El Pi en relació
amb aquest decret que ara debatem, hem de dir que El Pi
valora positivament aquestes mesures, però ens preocupa la
suspensió  dels criteris de formació en la contractació dels
professionals que atenen les persones grans i les persones
amb discapacitats per tal de garantir l’assistència a totes les
persones necessitades. El Pi aposta per la realització de tests
de forma massiva als usuaris. Nosaltres demanaríem
transparència, no ara, sinó des del primer dia, ens hagués
agradat que hi hagués transparència per part del Govern de
l’Estat, que ja ni en parlam la manca de transparència que hi ha
hagut, i també per part del Govern de les Illes pel que fa als
tests. Nosaltres vàrem demanar des del primer moments que
es fessin tests de forma massiva. Ens ha dit el Govern de les
Illes que l’ha comprat, des del mes de gener estan comprant

material. Hem fet una pregunta per escrit: quant de material
sanitari es va comprar el gener del 2018, quant el 2019 i quant
el 2020? Perquè comprar material sanitari no és el mateix
quan la situació és normal o quan és complicada,
complicadíssima, com passa en aquests moments.

Nosaltres volem conèixer també com serà l’anunciada
reestructuració del pressupost de la comunitat d’enguany,
anàvem justs, però volem saber quin màgia podran fer perquè
aquests pressuposts siguin suficients per a tot el que
necessitam.

Per una vegada coincidiré amb vostè, Sr. Rodríguez, quan
parla de la manca d’humilitat que ha tengut el Govern, sobretot
el de l’Estat, sobretot el de l’Estat; és a dir, començ a sentir
massivament persones que cada dia, quan el Sr. Sánchez surt
a dir-nos tot el que passa, i ens parla d’amor, d’amistat, de
feina i de solucions, que s’avorreixen i han de canviar de canal.
Estic d’acord amb vostè que, a més, manca humilitat, però
també hem de ser exactes, no son 14.000 muertos, creo que
hay que contabilizar los muertos uno a uno porque detrás
hay una historia personal, porque detrás hay una familia,
yo sé que usted está de acuerdo con esto, però són
exactament i oficialment en aquests moments 13.798, i cada
un d’aquests ha de ser comptat amb exactitud, no podem
arrodonir les xifres quan es tracta de persones que han finat al
nostre país.

És evident la justificació de la urgència d’aquest Decret
Llei 4/2020 per fer front a l’emergència provocada, he de
recordar que El Pi, quan encara ens podíem abraçar, quan
encara podíem discutir, a prop a prop, vàrem demanar un
decret llei de mesures sanitàries urgents, és a dir, pensam que
aquesta és la justificació d’un decret, és a dir, és en aquests
moments quan s’han de fer decrets, estan més justificats que
mai.

El Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes valora,
per tant, aquest decret llei en la mesura que fa extensiva la
renda mínima d’inserció a les persones en situació de
vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència
sanitària generada pel COVID-19 i per la declaració de l’estat
d’alarma a Espanya. Consideram positiva també la
flexibilització dels tràmits en la contractació de personal i
serveis tan necessaris davant aquesta pandèmia, fer més àgils
i ràpides les contractacions públiques enfront de la manca de
personal que, per exemple, pateix el sector sanitari i
assistencial, pateix i tenim la sensació que patirà, perquè
encara la satisfacció no és molt gran, per no dir que no ho és
gens, no ho és en absolut en el món sanitari i també
assistencial.

Pel que fa a la suspensió dels criteris de formació en la
contractació dels professionals que atenen aquestes persones
grans i persones amb discapacitats, per tal de garantir
l’assistència a totes les persones necessitades, els he de
manifestar una cosa: estam preocupats i estam preocupats pel
fet que aquesta circumstància condueixi a la contractació de
persones que no estiguin formades com pertoca; l’emergència
és la que és, efectivament ens trobam en una situació
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dramàtica, però també hem rebut testimonis, denúncies de
persones que diuen que es troben tal vegada, o tal vegada no,
que es troben a la UCI sense supervisió dins els hospitals o
que es troben a llocs on han de fer una feina per a la qual ells
mateixos consideren que no estan preparats. Per tant, aquesta
manca, poca o nul·la formació sanitària, ja ens ho aclariran
vostès, és el que podria provocar en alguns casos més contagis
o més riscs, els agrairia, per tant, que ens resolguessin aquest
dubte a la seva propera intervenció.

Ja que, i això són dades d’ahir, les Balears han registrat a
les darreres hores un augment dels casos de coronavirus a les
residències de majors, 165 ancians, no tenim dades més
actualitzades, 12 més que el diumenge; 59 treballadors
contagiats, segons les dades del Govern de les Illes Balears i
també segons informà el portaveu del Comitè Autonòmic de
Malalties Infeccioses, en total 224 persones relacionades amb
centres de la tercera edat que s’han contagiat de coronavirus
i mort, 14 usuaris, volem saber què passa amb ells? Quina
solució hi ha? Quina ha estat la prevenció? Perquè és que no
n’hi ha haguda de cap manera, em sap greu, però no hi ha hagut
prevenció tampoc amb aquests; aquestes persones grans
continuen essent la diana, i no ens val que diguin que la
majoria de persones són majors amb patologies associades,
no, són els patrons de la tribu, són els nostres majors, són
aquells que ens han cuidat, són aquells que han estat amb
nosaltres, són aquells que es mereixen viure com a reis fins al
seu darrer dia, i no pensar: no, bé, però són gent gran i tenen
patologies associades; a nosaltres això no ens va.

Els record també la petició formulada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, fa més d’una
setmana, per la qual instava la Conselleria d’Afers Socials i
Esports a realitzar tests del COVID-19 de forma massiva a
tots els usuaris i professionals de les residències de gent gran,
tant públiques com privades, de les Illes Balears, així com
també a tots aquells col·lectius d’especial vulnerabilitat davant
l’emergència sanitària provocada per l’extensió o l’expansió
del coronavirus.

He de recordar també una qüestió, quan parlam de
dependència he de recordar que Madrid no fa els deures i que
pensa que el Govern central, efectivament, ha centralitzat tots
els seus deures i tota la coordinació i organització de tot això
que patim en aquests moments; però si quan les coses van bé
passen de nosaltres, amb la desesperació que hi ha actualment
vostès em volen fer creure que ells pensaran en les Illes
Balears? Quin és el material sanitari, per exemple, que han
enviat aquí a les nostres illes, si no va bastar ni per a set dies,
amb paraules de la mateixa presidenta Francina Armengol.

Parlava de dependència, un 50% ha de ser finançat per
l’Estat, és així, he de recordar que, segons les darreres dades,
un 87% ho va finançar Balears i un 13%, si no ja em corregirà,
l’Estat espanyol, així és que jo no sé si a Madrid hi hem d’anar
tots de la mà, ara no, perquè estam confinats, però hi haurem
d’anar a protestar de valent una mica més endavant.

Aquesta proposta, com deia, se suma a la feta per El Pi
quan es reivindicà que es duguessin a terme tests als ciutadans

que presentassin els primers símptomes i sobretot al
col·lectiu sanitari per tal d’afavorir la seva correcta protecció.
Què passa? Que vostès hi estan d’acord, però no tenim tests,
no en tenim, ni ràpids, ni..., ara ha arribat un carregament, han
arribats dos Túpolev, bastaran? No sé com acabarà.

Respecte de l’àmbit pressupostari, també m’agradaria
formular-li la pregunta que ja li he fet també per escrit, el
passat 20 de març la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors del Govern anuncià que el pressupost general de la
comunitat de les Illes Balears per a l’exercici 2020 s’hauria de
reestructurar: en quin sentit s’ha de reestructurar? Com ho
farem? Com ho farem, d’on traurem tots els doblers que
necessitam per a totes aquestes mesures que els  votarem a
favor, que estam d’acord que són necessàries, són
imprescindibles, com ho farem? Quines serien les principals
partides de baixa afectades, perquè seran faves comptades,
haurem de llevar d’una banda per posar de l’altra? I quines
seran les inversions que es deixaran de fer?

L’emergència és aquesta i hi estam d’acord, però ens
agradaria que començàssim a poder veure una mica més enllà
per saber exactament a què ens hem d’atendre quan passi
aquest virus; que estam d’acord amb la Sra. Santiago que este
virus lo venceremos, que les persones han demostrat, ens hem
confinat, hem estat una gran societat avançada, però no hem
d’oblidar tampoc aquests 13.798 morts, que sé que no oblida,
però que tal vegada no hauríem de treure pit quan parlam
d’aquesta situació.

També, quan parlam que ningú es quedi enrera, ens referim
a ningú? Perquè nosaltres hem demanat que puguin cobrar, per
exemple, les persones que s’han hagut de sotmetre a un ERTO
que cobrassin abans de dia 15, estam a dia 7, ja se’ns ha dit que
fins el maig o el juny, o fins al maig, com a mínim, no
cobraran. Hi ha qui diu que aquest coronavirus o aquesta crisi
mundial a Espanya durarà fins al mes de juliol, esperem que
no, però nosaltres avui de matí hem llegit això a alguna premsa
nacional.

Per tant, nosaltres pensam que s’ha d’agilitar
l’administració, però també aquesta agilitat, aquesta facilitat
ha de ser per al personal particular, és a dir, per a tots
nosaltres o per a les persones particulars i també per a les
empreses, és a dir, som tots que ho hem de tenir més fàcil;
l’administració l’hi ha de tenir perquè això repercutirà en la
ciutadania, però també l’hi ha de tenir les empreses i  e ls
particulars.

Estic d’acord amb la paraula “responsabilitat” que s’ha de
demanar a la ciutadania i a tots nosaltres, perquè si no hem de
pensar que alguns que seguien donant la mà, i em sap greu,
perquè són persones també, però que eren d’alta
responsabilitat, com és el cas de Boris Johnson, es troba ara
mateix a la UCI, és a dir, responsabilitat des del principi i fins
al final. I un crit a la ciutadania que, per favor, no es relaxi,
començam a estar cansats d’estar confinats, però ara és el
moment de seguir lluitant perquè això s’acabi com més aviat
millor. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, en primer lloc, vull agrair al Parlament, a la Mesa, que
hagi disposat el debat d’aquests punts, i agrairé també que en
un futur ho puguem fer a través de convocatòries de plens,
esper que això ho puguin resoldre en...

(Pèrdua de so momentàniament)

... Mixt, puguem votar a cadascun dels punts que es porten a
debat i a votació a través dels diferents òrgans de decisió
d’aquest parlament.

Dit això, m’agradaria començar també o sumar-me a totes
les mostres de condol que s’han expressat anteriorment i, per
tant, aquí no hi ha molt més a afegir, evidentment vivim una
situació tràgica i excepcional i crec que tots som
perfectament conscients de la gravetat d’aquesta situació i
com a mínim, evidentment, ens hem de mostrar solidaris amb
aquelles persones que ho pateixen d’una manera més dura i
més directa, i ser responsables i actuar també per prevenir que
aquesta malaltia es pugui estendre encara més.

Dit tot això, jo vull anunciar a la consellera Sánchez que la
formació que represent, és a dir, Gent per Formentera-Partit
Socialista de Formentera-Esquerra Unida de les Illes Balears,
votarem a favor d’aquest decret; entenem que és un decret que
no dóna...

(Pèrdua de so momentàniament)

..., no... polítics entren en altres qüestions i, per tant, entenem
que les mesures principals que s’han anunciat i que vostè
mateixa ha exposat són coherents i són lògiques; és a dir, el
Govern necessita una major flexibilitat per poder executar
nous contractes, és a dir, per poder-los comprometre i
executar; necessita major flexibilitat per poder fer moviments
econòmics entre partides del pressupost de la CAIB i
necessita també aixecar o flexibilitzar, més ben dit, certs
controls sobre aquestes partides per poder-los fer efectius
amb màxima agilitat quan toca o pertoca adquirir certs
materials  o certs serveis que són de màxima importància o
urgència en aquest moment.

Entenem també que vostès amb aquest decret tenen... hi ha
un esperit de donar tranquil·litat a empreses, a treballadors i
a entitats sense ànim de lucre que tenen compromisos, ja sigui
a través de contractes amb el Govern o a través de convenis...

(Pèrdua de so momentàniament)

... conjunt de tots aquests sectors que he anunciat anteriorment
a l’hora de garantir que els compromisos econòmics adquirits
amb ells es mantenen i, per tant, també ens sembla una bona
mesura i és molt correcta.

I també ens sembla molt bé que s’hagi fet una ampliació de
l’abast que ha de tenir la renda social garantida a altres
col·lectius amb situació vulnerable que fins aleshores no hi
estaven inclosos.

Per tant, en general, no m’estendré massa, vull dir que
estàvem d’acord amb tot això que s’exposa i ho suportam i, ja
dic, no hi ha molt més a dir, probablement.

Allà on sí vull posar l’accent, però, i és aquí on...

(Pèrdua de so momentàniament)

... la major de la me...

(Pèrdua de so momentàniament)

... és que...

(Pèrdua de so momentàniament)

... i aquí alguns intervinents ja ho han apuntat d’alguna forma,
atès que el mateix Govern ja ha reconegut i, a més, crec que és
manifestament clar, que el pressupost del Govern per a l’any
2020 es veurà absolutament superat per aquesta situació i que,
per tant, per molta enginyeria econòmica que es faci ens
trobarem que el forat serà major del que ja teníem, els
recursos que rebrem tant per part de l’Estat com per part
d’Europa són en aquest moment una mar d’incerteses, perquè
seguretat respecte d’allò que arribarem a rebre a la nostra
comunitat crec que no n’hi ha cap en aquest moment, està tot
en l’aire i, per tant, crec que aquí tenim una qüestió a aclarir de
forma imminent, i tenint en compte que tenim una realitat
econòmica a les portes de l’estiu...

(Pèrdua de so momentàniament)

... perduda, crec que realment el que tots esperam de vostè,
Sra. Sánchez, i del seu Govern, i crec que ho puc dir realment
en nom de tothom dels que som aquí presents assistint a
aquesta videoconferència, però també de la gent del carrer, de
les empreses, dels autònoms, etc., de les entitats sense ànim
de lucre, etc., és que el Govern surti a explicar quin és
l’impacte econòmic, és a dir, quina és la dimensió del forat
econòmic sobre el nostre pressupost autonòmic a hores d’ara?
És a dir, quina foto tenim ara? I quina foto tendrem,
previsiblement, les properes setmanes. Jo crec que realment
és això el que la majoria de nosaltres esperam de vostè, Sra.
Sánchez, li dic amb tot el respecte i tot l’afecte, vull dir, esper
que ho prengui com a una qüestió  de lògica, donada la
magnitud de les qüestions de les quals parlam en aquest
moment.

És a dir, Sra. Sánchez, jo crec que el que vostè ha de fer és
explicar ja quines partides...

(Pèrdua de so momentàniament)

... quines inversions donen ja per liquidades, o per
renunciades, més ben dit; quina repercussió tendrà la
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modificació del pressupost autonòmic sobre el finançament
dels consells? Perquè jo crec que aquí també es genera una
incertesa de cara als consells insulars, aquelles partides que
no hagin rebut a dia d’avui, pendents de pagament, les pot
garantir el Govern de les Illes Balears o no? Què passarà amb
totes aquelles accions que el Govern haurà de fer per ajustar
imposts, si és que pensen fer-ho, hi haurà una revisió dels
imposts autonòmics?

I més enllà també vaig, és a dir, el Govern del qual vostè és
consellera d’Hisenda i Exteriors, té previst posar en marxa
algun tipus de pla de contingència i pla d’estalvi del mateix
Govern? Hi haurà una afectació...

(Pèrdua de so momentàniament)

... de vostè, Sra. Sánchez, que vostès ho expliquin. I com que
jo entenc que l’assumpte que debatem en aquest moment no es
presta a portar tota aquesta informació, perquè, probablement,
vostè no ha vengut amb aquesta informació, i requeriran d’un
temps per poder-la elaborar, jo també ja li avanç que, en nom
del Grup Mixt, nosaltres avui mateix enregistrarem un escrit,
abans que finalitzi l’horari de tancament del registre, demanant
la seva compareixença davant el Ple del Parlament, perquè
pugui donar resposta a totes aquestes qüestions i a totes les
altres qüestions que, des de l’oposició o de la resta de grups
parlamentaris que donen suport al Govern, li puguin traslladar,
perquè crec que és aquí on tenim un gran problema ara mateix.
Entendrà vostè que aquesta és una part elemental del control
parlamentari, és a dir , s i  segurament el més important o
gairebé el més important que s’aprova al llarg de l’any és el
pressupost autonòmic, per les seves òbvies repercu...

(Pèrdua de so momentàniament)

... comença a ser hora de venir a explicar com donaran
resposta a totes aquestes incògnites.

I també, i ja vaig acabant, preocupa, Sra. Sánchez, vostè,
que també és responsable de relacions exteriors, què fa el
Govern de les Illes Balears per traslladar a nivell de Consell
d’Europa, a nivell d’Unió Europea les necessitats que tenim
com a membres d’una euroregió en la qual estam integrats,
però també com a territori insular? O la interlocució del
Govern de les Illes Balears només es limitarà a l’Estat, és a
dir, amb el Govern de l’Estat? Jo crec que aquí també vostès
tenen un paper rellevant a l’hora de reclamar a Europa no
només esperant allò que faci el Govern central, sinó
directament i a través dels mecanismes que tenim prevists,
reclamar a Europa aquells ajuts que necessitam i que ens faran
tanta falta els propers mesos i segurament els anys successius.

Per tant, ja li dic, Sra. Sánchez, sí al...

(Pèrdua de so momentàniament)

... totes les intervencions que m’han precedit, que realment del
que anava avui, o del que va a partir d’ara i amb una relativa
urgència, és que vostès compareguin aquí a explicar de quina
dimensió és el forat que quedarà previsiblement les properes

setmanes en el Govern, en el pressupost autonòmic; i quines
mesures pensa fer el Govern de les Illes Balears per donar
continuïtat a aquest pressupost i d’alguna manera executar-lo,
sense que es malmeti absolutament tot el que hi havia
compromès a nivell d’inversions autonòmiques i a nivell
d’inversions també per part dels consells insulars.

Per tant, res més, mirin, jo conclouré dient que en aquest
moment, perquè també amb algunes intervencions que he
escoltat anteriorment el que veig és molt de discurs de grans
consignes per part d’alguns diputats i diputades, i apel·lant al
patriotisme, i això està molt bé, però jo crec que ara el que
necessitam en aquest moment és tenir el cap fred, pensar en
fred i sobretot gestió, gestió, gestió i gestió, perquè, tot i que
tenguem una fase de flexibilització del confinament a les
portes, previsiblement, no hem d’oblidar que ara mateix el que
s’espera del Govern és cent per cent dedicació en la gestió;
aquesta gestió requereix també ser explicada, és molt
important explicar-la; i requereix també que escoltin dels
diferents grups les propostes que els puguin traslladar.

Per tant, jo demanaria això, bé, que deixem les consignes
dels valors humans, que són molt importants, si em permeten,
però crec que ara realment allà on hem de fer incís és en
gestió, gestió, gestió , i per això els dic: nosaltres avui
enregistram aquesta sol·licitud de compareixença, esperam
que la vulguin admetre i comparèixer...

(Pèrdua de so de la intervenció)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara, en darrer lloc, correspon el
torn al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
donarem suport a la convalidació d’aquest decret llei, perquè
és necessari per evitar l’impacte del COVID en l’economia,
els serveis públics i, en especial, dels sectors més
desprotegits de la nostra societat. És el primer de tres decrets
lle is que ha aprovat el Govern, el Consell de Govern, per
aprofundir i complementar les mesures aprovades per part del
Govern d’Espanya.

Amb aquest decret llei es demostra lideratge, capacitat i
voluntat per posar els mitjans a l’abast per tal de guanyar
agilitat i moure recursos que afrontin les conseqüències pel
COVID als diferents nivells i  obrir un paraigües molt
important per resguardar moltes empreses, treballadors i
famílies a uns moments de molta incertesa i dificultats; un
decret per salvaguardar aquelles empreses contractistes a
l’administració i als seus treballadors i treballadores; per als
beneficiaris de les subvencions; per als docents de la
concertada; per al tercer sector que juga un paper molt
important en aquestes setmanes, entre d’altres tasques de
repartiment d’aliments que setmanalment reben més de 500
famílies.
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L’emergència sanitària, ja ho hem dit algunes vegades, no
es pot convertir en una emergència social, i més que mai hem
d’estar al costat de les famílies i  de les persones amb més
dificultats.

Per això, des del Govern s’han sumat 3.000 noves
terminals de teleassistència per detectar les necessitats de les
persones grans, sabrem si estan bé, si han fet les menjades
diàries, si necessiten medicaments, tenir aquest contacte
directe  en aquests moments de confinament. Per això, s’ha
ampliat la renda social garantida que és un dret de ciutadania
que tenim a les Illes Balears i que reclamam perquè també es
pugui posar a nivell del Govern d’Espanya. 

S’han renovat d’ofici totes les valoracions de discapacitat
revisables per un any per no perjudicar ningú quan es
caducaven. 

S’ha transferit 1 milió d’euros als ajuntaments, un altre als
consells per reforçar els serveis socials. S’ha posat en marxa
un servei 24 hores d’atenció a les dones víctimes de violència
de gènere.

Gràcies al compromís amb la comunitat educativa, el 95%
dels IES i de la formació professional es treballa amb les
aules virtuals i seguim treballant perquè no hi hagi bretxa
digital i no sigui un impediment; 340 centres educatius han
repartit les targetes de prepagament als 6.152 alumnes
beneficiaris dels ajuts en menjadors. 

S’han incrementat els ajuts a les escoletes 0-3 anys per al
sosteniment durant l’estat d’alarma, tant de la xarxa pública
com de la xarxa privada complementària. 

Els inquilins de l’IBAVI afectats per ERTO o autònoms
que hagin reduït la seva activitat en un 40% quedaran exempts
de pagar dos o tres mesos de lloguer. 

Per a empreses i autònoms s’ha posat a disposició una línia
de crèdit dotada en 75 milions d’euros a interessos
pràcticament zero.

Per tant, el Govern de les Illes Balears demostra
sensibilitat i sobretot empatia cap a aquelles persones que en
aquests moments més ho necessiten. 

Amb aquest decret llei ens tornam situar al costat de totes
aquestes persones i s’emprenen tota una sèrie  de mesures
sobretot per accelerar determinats procediments i catalogar-
los d’emergència; per garantir els salaris al personal de les
empreses contractistes, perquè normalment quan se suspenen
les prestacions dels contractes es queden sense cobrar, s’atura
tot, i en aquests moments, atesa les circumstàncies, es
garanteixen les despeses salarials , les despeses de lloguer,
costs de manteniment o maquinària. Això donarà un alè tant a
les empreses com als treballadors i les treballadores.

En els casos que el contractista havia d’avançar els doblers,
com per exemple per contractar l’avió i anar a cercar les
mascaretes a Xina, ja no fa falta que es dipositi prèviament

l’aval, només s’ha de deixar constància a l’expedient i el
Govern avança tota la liquiditat. Això és una mesura
imprescindible per guanyar temps i eficàcia. 

Respecte de les mesures als convenis socials, s’afegeix
una disposició per estendre aquesta cobertura als concerts
socials per afectar el tercer sector i que en situacions
excepcionals també puguin cobrar. El mateix es garanteix per
als docents de la concertada perquè en aquests moments
també puguin cobrar els mòduls i els doblers que
l’administració té concertats en els mateixos termes amb ells. 

Valoram molt positivament la simplificació de tràmits
administratius per accedir a renda social, renda mínima i altres
ajuts d’emergència; que es flexibilitzin les subvencions en els
terminis atès que molta gent no podrà complir  en aquests
moments amb les execucions dels projectes. Això demostra
capacitat de flexibilització per part de l’administració a les
circumstàncies i a les casuístiques. 

I si sempre l’administració és molt garantista, en aquests
moments el que necessitam és sobretot prioritzar l’agilitat per
fer front a la crisi sanitària i les derivades econòmiques i
socials que tendran, per això, tots els contractes públics
tendran una tramitació d’emergència.

Entrant a algunes de les qüestions que s’han plantejat, jo
voldria recordar-li a la Sra. Riera, al Sr. Gómez, que vostès
avui parlen aquí de lleialtat al Govern, que vostès no coneixen
el significat de la paraula lleialtat, saben què significa la
paraula lleialtat? Ho diré en castellà perquè són les paraules
del primer ministre..., perdó, del líder de l’oposició a
Portugal, del Partit Popular Democràtic, el líder de
l’oposició, el Sr. Rui Rio, que diu: “Señor primer ministro, le
deseo coraje, nervios de acero y mucha suerte, porque su
suerte es nuestra suerte”. Tan difícil és estar a l’alçada de les
circumstàncies en aquests moments com a oposició?

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Tan difícil és estar a l’alçada durant una pandèmia? Per
favor, però és que vostès s’han escoltat el discurs que han fet
avui aquí? I vénen aquí a parlar de lleialtat? És una vergonya!
Vergonya que, a més, no té...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., vergonya seria votar en contra perquè no hi hauria
mascaretes suficients per tapar aquesta vergonya. Vergonya és
el seu posicionament que han fet avui aquí com a principal
partit de l’oposició...

(Alguns aplaudiments)

... i és una tragèdia que no tinguem una oposició a l’alçada de
les circumstàncies. A tots els països de la Unió Europea tenen
una oposició a l’alçada de les circumstàncies. Spain is
different, això està clar. 
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El que no farem, Sra. Riera, és aprofitar el decret llei per
passar mesures no pactades amb els agents socials, com
vostès fan a Andalusia aprovechando que el Pisuerga pasa
por Valladolid, mesures totalment contràries als sindicats, en
contra dels treballadors i que sempre van a beneficiar
exactament els mateixos, que ja els coneixem.

Algú es pensa que la dreta amb l’extrema dreta al capdavant
d’aquesta situació hagués fet una moratòria d’hipoteques
impedint desnonaments o una moratòria de lloguers? Ningú.
Algú es pensa que la dreta i l’extrema dreta hagués aprovat una
prestació per a treballadors i treballadores de la llar i
treballadors temporals? Ningú. Algú es pensa que s’haurien
pogut impedir els acomiadaments durant l’estat d’alarma? No
s’hagués fet, és que ningú no s’ho pensa.

Després, a l’oposició és molt fàcil només de boca
presentar determinades propostes quan vostès varen gestionar
una crisi i tothom encara se’n recorda de què varen fer, de
com es varen enfonsar les empreses, les petites i mitjanes
empreses, els treballadors i les treballadores, com es varen
devaluar les condicions salarials, de com es va debilitar la
negociació col·lectiva, perquè varen fer ideologia i varen
aprofitar la crisi per implantar la seva ideologia.

I el que és un contrasentit és reclamar més doblers, més
mesures, més recursos, més polítiques i, per una altra, parlar
a la vegada i en la mateixa frase de baixada d’imposts, això és
impossible, siguin honests, no enganyin la ciutadania perquè
això és impossible. 

Si qualque cosa evidencia aquesta crisi sanitària d’una
manera clara i meridiana és que si hi ha un estat del benestar
fort, un bon sistema públic de salut, de serveis socials, s’hi
està molt millor i els ciutadans i les ciutadanes tenen aquesta
protecció i aquest matalàs social que allà on s’ha apostat per
un model no liberalitzador i privatitzador. N’hi ha prou a mirar
a Espanya com estan les diferents comunitats autònomes,
veure on governa la dreta nacionalista i no nacionalista i veure
com estan els serveis públics i la situació, perquè les
conclusions no es torbaran a arribar.

Per acabar, m’agradaria tenir un sentit record per les
víctimes del coronavirus, pels professionals sanitaris i totes
les persones que treballen en els serveis essencials; llançar un
missatge d’esperança, cada dia que som a casa és un dia
menys, ens recuperam, reconèixer el gran esforç col·lectiu de
tota la població i els esforços que fa i és el moment de
perseverar en les mesures, de seguir acomplint les mesures de
l’estat d’alarma perquè només així ens sortirem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyors diputats i diputades, l’objecte d’aquesta
Diputació Permanent els record que és el debat i  votació
sobre la validació o derogació del Decret Llei 4/2020. Ho dic

perquè tots els grups parlamentaris han intervingut en un torn
a favor i jo els he de demanar si volen fer ús o no del temps de
rèplica. Qualque grup ho considera necessari?

Idò, si ningú vol fer ús del torn de rèplica, podem passar a
la votació. Crec que hi són presents tots els diputats i
diputades presencialment. Sra. Tur? Sra. Tur?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Hola!, em senten?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ara sí. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, deia gràcies, Sr. President, no usarem el torn de rèplica,
estam preparats per votar quan vostè ho ordeni.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per això volia parlar amb vostè, perquè...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

... com hem fet abans, abans de procedir a la votació, he de
recordar-los que, segons els acords de Mesa, del passat dia 30
de març, en relació amb l’emissió del vot telemàtic, el seu
punt tercer de l’annex diu: “Quedarà sense efecte el vot
telemàtic en el supòsit que el diputat o la diputada sigui
present a la sessió de la Diputació Permanent”. En aquests
moments hi ha una diputada presencial que, prèviament, ha
emès el seu vot telemàtic, però com que vostè és present li he
de demanar directament a vostè el sentit del seu vot. Per tant...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

... li deman si valida o no el decret llei debatut, sí, no o
abstenció?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí. Sí, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara passam a la votació presencial. Votam.

13 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.
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Els he de comunicar que tenim 4 vots telemàtics, els 4 són
positius a la validació del decret llei. 

Per tant, aquest decret llei queda validat per 18 vots a
favor, cap en contra i cap abstenció.

Un cop validat el decret, el president ha de demanar si
qualque grup parlamentari desitja que es tramiti com a
projecte de llei. 

EL SR. COMPANY I BAUZÁ.

Sí, ho demanam des del Partit Popular. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Així, doncs, ara procedim a votar si es tramita
com a projecte de llei. En primer lloc, deman a la Sra. Tur si
vota afirmativament, en contra o s’absté sobre la tramitació
com a projecte de llei. Sra. Tur?

LA SRA. TUR I RIBAS:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara procedim a la votació presencial. Votam.

Per tant, si no vaig equivocat, tenim 2 vots a favor de la
tramitació i 2 vots en contra, el que ens situa en 11 vots contra
la votació, 6 vots a favor i 1 abstenció.

Per tant, no es tramita com a projecte de llei.

I si els sembla bé, suspenem un momentet aquesta sessió
per reprendre després la tercera.
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